Usnesení
72. zasedání Rady města Kdyně
konaného dne 29. května 2018
1.

RM rozhodla:

1.1.

Na základě doporučení hodnotící komise uzavřít Smlouvu o dílo na „Galerie Kdyně čp. 11,
stavební úpravy objektu st.p.č. 11 v k.ú Kdyně“ s firmou PEGISAN sta, s.r.o.,
K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň, IČ: 291 62 483, která v rámci vyhlášeného výběrového
řízení podala nejvýhodnější nabídku ve výši 17 952 955,74 Kč bez DPH.

1.2.

Uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro město Kdyně z rozpočtu Plzeňského kraje
v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2018“, č. K112/18 na
projekt „Kdyně 1918 – 2018“ ve výši 70 000,- Kč.

1.3.

Uzavřít nájemní smlouvu na nájem p.p.č. 395/43 o výměře 820 m2 s Františkem a Zlatou
Hockovými. Nájemní smlouva se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
za cenu 1,- Kč/m2 za rok.

1.4.

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění
pozdějších předpisů zřídit ve školním roce 2018/2019 přípravnou třídu při Masarykově
základní škola Kdyně, Komenského 134, 345 06 Kdyně příspěvkové organizace.

2.

RM schválila:

2.1. Rozpočty příspěvkových organizací: Masarykova základní škola Kdyně, Mateřská škola,
Dělnická 35, Kdyně, Základní umělecká škola Kdyně, Městské kulturní středisko „Modrá
hvězda“ Kdyně, Centrum vodní zábavy Kdyně a Technické služby Kdyně na rok 2018
včetně Rozpočtového výhledu na r. 2019 – 2020.
Schválené rozpočty těchto příspěvkových organizací budou v souladu s ustanovením zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních správních celků vyvěšeny na
webových stránkách města Kdyně.
2.2. V souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši 5 000,- Kč z rozpočtu města SDH Hluboká na „Memoriál Františka Voráče“ – červen
2018.
2.3. V souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních správních celků v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu města Diakonii ČCE – středisko Praha, Vlachova 1502,
155 00 Praha 5, IČ 629 31 270 na poskytování sociální služby rané péče.
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3.
3.1.

4.

RM souhlasí:
S vyřazením neupotřebitelného majetku z evidence majetku města Kdyně v celkové výši
2 625 Kč.

RM projednala:

4.1.

Žádost paní Vlasty Horáčkové o prodej pozemkové parcely č. 415/24 o výměře 1020 m2
v k.ú. Dobříkov na Šumavě ve vlastnictví města Kdyně za cenu 123 420,- Kč za účelem
výstavby rodinného domu.
Rada města s prodejem souhlasí a předloží jej ke schválení na jednání zastupitelstva města
za podmínek stanovených pro tento účel.

4.2.

Žádost pana Jiřího Heidlera o prodej pozemkové parcely č. 2205/7 o výměře 91 m2 v k.ú.
Hluboká ve vlastnictví města Kdyně.
Rada města s prodejem souhlasí a předloží jej ke schválení na jednání zastupitelstva města
za cenu 100,- Kč/m2.

4.3.

Žádost pana Petra Gaipla o prodej pozemkové parcely č. 1434 o výměře 40 m2 v k.ú.
Prapořiště ve vlastnictví města Kdyně .
Rada města s prodejem souhlasí a předloží jej ke schválení na jednání zastupitelstva města
za cenu 100,- Kč/m2.

5.
5.1.

RM bere na vědomí:
Informaci starosty města pana Jana Löffelmanna o konání 21. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně v pondělí 18. června 2018. Zasedání se uskuteční od 18.00 hod. v zasedací místnosti
Městského úřadu Kdyně.

Ing. Vladislav Vilímec v.r.
místostarosta

Jan Löffelmann v.r.
starosta
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